ZARZĄDZENIE NR 82/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 7 lipca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu
dziecięcego na terenie Miasta Józefowa w latach 2020/2021 pod nazwą „Organizacja
opieki sprawowanej w formie żłobka albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3”
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) zarządza się co
następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego przedmiotem
jest zlecenie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie żłobka albo klubu dziecięcego
na terenie Miasta Józefowa, w terminie od 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2. Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zlecona zostanie podmiotom, które są
wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Józefowa.
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
§ 2.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie
wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu Urzędu Miasta Józefowa.
§ 4.
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Józefowa, na
stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Józefowa.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Józefowa
Marek Banaszek

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 1
ww. ustawy, organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego.
Do wyłaniania podmiotów mających organizować opiekę, o której mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zlecenie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w formie żłobka albo klubu dziecięcego na terenie Miasta Józefowa należy uznać za
pożądane społecznie i z tego powodu konieczne i uzasadnione.

